
DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: MERCAT CAMP REDÓ

 IDENTIFICACIÓ

Ús Infraestructures
Nº de Plantes P. Baixa+P1+P2+P3
Adreça C/ Felip II cantonada C/ Cotlliure
Municipi Palma

DIAGNÒSTIC

Accessible X Parc. Accessible Practicable No accessible

Altres: Edifici derruït En obres Tancat X

GRAU INTERVENCIÓ

Nivell 1 Nivell 2 X Nivell 3 Nivell 4
( 0-10.000€ ) ( 10.000-100.000€) (100.000-1.000.000€) (No valorats)

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Esglaons
Senyalització tàctil
Cambres higièniques
Portes
Pavimentació
Obres de Redistribució
Senyalització visual
Instal·lacions auditives

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 46.230,52 €

3
ESTUDI

A

186,90

8.428,99

4.202,77

42.027,75

3.981,60
1.811,40

342,16

Eu.

201,54

17.555,06
9.520,09

El Mercat de Camp Redò està situat a la cantonada del Carrer 
Felip II i Carrer Cotlliure.
L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i a 
partir dels plànols cedits per l'Ajuntament.
L'edifici es desenvolupa en planta baixa, primera, segona i 
tercera.

Planta baixa:
En planta baixa únicament existeix l'accés a l'edifici, el vestíbul 
i l'accés independent en el Mercat.
Planta primera:
En la primera planta existeixen despatxos, serveis higiènics i 
vestuaris.
Planta segona:
En la segona planta existeixen despatxos i serveis higiènics.
Planta tercera:
En la tercera planta existeixen despatxos i serveis higiènics.

Comunicació vertical:
La comunicació vertical es realitza a través d'una escala 
principal que comunica totes les plantes de l'edifici, una escala 
interior que comunica les plantes primera, segona i tercera i 
dos ascensors que comuniquen totes les plantes de l'edifici, 
que encara no estan en funcionament.



3 EDIFICI: MERCAT CAMP REDÓ

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Entrada principal a l'edifici

Vestíbul de planta baixa

Entrada de doble porta a cada planta

Passadís de planta primera

Passadís interior obert a les altres plantes

Planta baixa:
Accés:
En la part exterior de l'edifici no existeix cap rètol identificatiu i a
la part interior tampoc existeix cap directori que indiqui els 
serveis que hi ha a cada planta. Això deu ser degut a que 
l'edifici encara està tancat. 
L'accés a l'edifici es realitza completament a nivell a través 
d'una porta de vidre formada per dues fulles que 
permeten una amplada de pas lliure suficient de 0,85m. Les 
portes tenen uns marcs blancs que produeixen un bon contrast 
visual amb el fons que faciliten la seva identificació.
Una vegada a l'interior del vestíbul ens trobem una estora que 
no està fixada al terra.

Recomanem identificar l'edifici en el seu interior i exterior quan 

es sàpiguen més clarament quins serveis s'oferiran en aquest 

edifici.

Proposem fixar i enrassar l'estora al terra.

Planta primera:
Accés
Per entrar a planta primera, hi ha dues portes, una metàl·lica 
de sortida en cas d'emergència i una altra de vidre, de doble 
fulla cada una d'elles. L'amplada de pas lliure de cada fulla a 
ambdues portes és de 0,90m. Les portes s'obrin cap a fora. 
Entre cada porta no existeix un espai lliure per fer un cercle de 
1,50m de diàmetre, fora de l'escombrada de les portes. No hi 
ha cap directori a l'entrada.

Recomanem posar un directori, cromàticament contrastat i en 

braille, a l'entrada de la planta per identificar clarament quins 

serveis s'oferiran en aquesta planta.

Proposem moure la porta metàl·lica d'emergència cap a fora 

alineada amb les portes dels ascensors per permetre dibuixar 

un cercle de 1,50m de diàmetre entre ambdues portes. 

Comunicació horitzontal:
En el recorregut per la planta primera no s'observa l'existència 
de cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació 
horitzontal.
Totes les portes de la planta, tant les portes de doble fulla com 
les portes d'una sola fulla tenen totes una amplada de pas 
suficient i el mecanisme d'accionament de totes les portes és 
de palanca.
Els mecanismes d'accionament de l'aire acondicionat i els 
extintors es troben a una altura superior de 1,40m del terra, 
entre 1,55m i 1,60m.

No proposem fer res en aquesta planta.

Recomanem baixar els mecanismes d'accionament de l'aire 

acondicionat i els extintors a una altura màx. de 1,40m.



3 EDIFICI: MERCAT CAMP REDÓ

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Entrades en el nucli de lavabos

Detall pany per identificar el bany Dones.

Cabina de dimensions adaptades

Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics en un dels extrems de la 
planta. El nucli està format per un grup de lavabos per a 
homes, un altre per a dones i una cabina de dimensions 
adaptades.
Cadascun dels grups de lavabos (homes i dones) està format 
per una zona comú de rentamans i dues cabines amb inodor
de dimensions no adaptades. A l'entrada, damunt el 
mecanisme d'accionament de palanca de la porta principal de 
cada un dels grups de lavabos hi ha un adhesiu amb la lletra 
"D", en el bany de dones i un "H" en el bany d'homes en relleu i 
braille i color contrastat.
La cabina de dimensions adaptades no està senyalitzada amb 
el símbol internacional d'accessibilitat. La porta d'accés permet 
una amplada de pas lliure de 0,80m i s'obri cap a l'exterior. A 
l'interior es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50m. L'inodor 
té barres auxiliars a cada costat. La barra fixa és molt curta i la 
barra abatible situada a la zona de transferència està situada a 
una altura de 0,80m. Hi ha espai d'apropament lateral. El 
rentamans té peu inferior i no hi ha mirall. L'altura del vàter és 
de 0,45m.
La cabina té un timbre a un altura no superior a 0,90m d'altura 
dins els 0,80m dins l'espai de transferència devora el vàter.

Proposem canviar les barres auxiliars de la cabina de 

dimensions adaptades per altres d'una allargaria ambdues de 

com a mínim 0,70m, col·locar-les a una altura màx. de 0,70-

0,75m d'altura i entre elles a una distància de 0,70m.

Recomanem posar un mirall que el cantell inferior estigui a una 

altura màx. de 0,90m.

Recomanem llevar el peu d'abaix el rentamans.

Caldrà col·locar al costat de la porta d'accés el símbol 

internacional d'accessibilitat per identificar la cabina.



3 EDIFICI: MERCAT CAMP REDÓ

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Entrada general vestuaris

Vestuari dones

Entrada vestuaris homes

Dutxes homes

Banys d'homes

Vestuaris:
L'accés principal a la zona on es troba el nucli de vestuaris, té una 
amplada de pas suficient de 0,80m i forma un passadís de més 
de 0,90m d'amplada.
El nucli de vestuaris està format per un vestuari d'homes i per un 
altre de dones. Les portes d'accés directes tant en el vestuari 
d'homes com en el vestuari de dones tenen una amplada de pas 
de 0,67m.
Tant en el vestuari de dones com en el d'homes, davant cada una 
de les dutxes hi ha un graó per accedir-hi.
Tots els rentamans tenen un peu a cada un dels vestuaris.
Cap dels dos vestuaris tenen cabines d'inodors adaptats.

Proposem ampliar els accesos  en els vestuaris fins una amplada 

de pas lliure de com a mínim 0,80m. Les portes hauran de 

canviar també la direcció d'obertura,  enlloc de cap a dins, 

s'hauran de col·locar cap a fora per deixar la possibilitat de fer un 

cercle de 1,50m de diàmetre a l'interior.

La porta interior del vestuari d'homes que dur a la zona de 

rentamans, cabines i dutxes es canviarà per una de corredera 

que permeti una amplada de pas lliure de com a mínim 0,80m. 

Dins el vestuari de dones s'haurà d'eliminar una dutxa i traslladar 

una  cabina amb vàter en el seu lloc i amb l'espai que queda es 

ferà una cabina completament adaptada, amb inodor, dutxa i 

rentamans accessibles. La porta permetrà una amplada de pas 

lliure de 0,80m, obrint cap a defora i el mecanisme d'obertura serà 

tipus palanca. A l'interior es podrà inscriure un cercle de diàmetre 

1,50m. Haurà un inodor amb barres auxiliars a una altura màx. de 

0,70-0,75m i una distància entre elles de 0,70m, un espai 

d'apropament lateral on es col·locarà el timbre per accionar en 

cas d'emergència a una altura màx. de 0,90m dins els 0,80m més 

propers a l'inodor. El rentamans serà sense peu i amb 

monocomandament i un mirall amb el seu cantell inferior situat a 

una altura màx. de 0,90m. Hi haurà també una dutxa 

completament enrassada amb el paviment amb seient abatible i 

barres auxiliars.

En el vestuari d'homes, s'eliminaran dues de les quatre dutxes 

per fer una completament accessible enrassada amb el paviment 

amb seient abatible i barres auxiliars. Els rentamans es 

desplaçaran cap a les dutxes per deixar espai per fer una de les 

cabines d'inodors més ampla amb dimensions adaptades i així 

crear una cabina adaptada a l'interior del vestuari d'homes amb 

un inodor amb barres auxiliars a una altura màx. de 0,70-0,75m i 

una distància entre elles de 0,70m, un espai d'apropament lateral 

on es col·locarà el timbre per accionar en cas d'emergència a una 

altura màx. de 0,90m dins els 0,80m més propers a l'inodor i on 

es pugui fer un cercle de 1,50m de diàmetre. 

Caldrà col·locar al costat de la porta d'accés, de cada un dels 

vestuaris, tant en el d'homes com en el de dones, el símbol 

internacional d'accessibilitat per identificar la cabina a dins i a 

fora.



3 EDIFICI: MERCAT CAMP REDÓ

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Passadissos planta segona

Planta segona:
Accés
Per entrar dins la planta segona, hi ha dues portes, una metàl·lica 
de sortida en cas d'emergència i una altra de vidre, de doble fulla 
cada una d'elles. L'amplada de pas lliure de cada fulla a ambdues 
portes és de 0,90m. Les portes s'obrin cap a fora. Entre cada 
porta no existeix un espai lliure per fer un cercle de 1,50m de 
diàmetre, fora de l'escombrada de les portes. No hi ha cap 
directori a l'entrada.

Recomanem posar un directori, cromàticament contrastat i en 

braille, a l'entrada de la planta per identificar clarament quins 

serveis s'oferiran en aquesta planta.

Proposem moure la porta metàl·lica d'emergència cap a fora 

alineada amb la porta dels ascensors per permetre dibuixar un 

cercle de 1,50m de diàmetre entre ambdues portes. 

Comunicació horitzontal:
En el recorregut per la planta segona no s'observa l'existència de 
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació 
horitzontal.
Totes les portes de la planta, tant les portes de doble fulla com les 
portes d'una sola fulla tenen totes una amplada de pas suficient i 
el mecanisme d'accionament de totes les portes és de palanca.
Els extintors es troben a una altura superior de 1,40m del terra.

No proposem fer res en aquesta planta.

Recomanem baixar els extintors a una altura màx. de 1,40m.



3 EDIFICI: MERCAT CAMP REDÓ

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Entrades en el nucli de lavabos

Detall pany per identificar el bany Dones.

Cabina de dimensions adaptades

Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics en un dels extrems de la 
planta. El nucli està format per un grup de lavabos per a 
homes, un altre per a dones i una cabina de dimensions 
adaptades.
Cadascun dels grups de lavabos (homes i dones) està format 
per una zona comú de rentamans i dues cabines amb inodor
de dimensions no adaptades. A l'entrada, damunt el 
mecanisme d'accionament de palanca de la porta principal de 
cada un dels grups de lavabos hi ha un adhesiu amb la lletra 
"D", en el bany de dones i un "H" en el bany d'homes en relleu i 
braille i color contrastat.
La cabina de dimensions adaptades no està senyalitzada amb 
el símbol internacional d'accessibilitat. La porta d'accés permet 
una amplada de pas lliure de 0,89m i s'obri cap a l'exterior. A 
l'interior es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50m. L'inodor 
té barres auxiliars a cada costat. La barra fixa és molt curta i 
està col·locada a una altura de 0,78m, la barra abatible situada 
a la zona de transferència està situada a una altura de 0,80m. 
Hi ha espai d'apropament lateral. La distància entre barres és 
de 0,76m. El rentamans no té peu inferior i està situat a una 
altura de 0,85m del terra i no hi ha mirall. L'altura del vàter és 
de 0,45m.
La cabina té un timbre a un altura no superior a 0,90m d'altura 
dins els 0,80m dins l'espai de transferència devora el vàter.

Proposem canviar les barres auxiliars de la cabina de 

dimensions adaptades per altres d'una allargaria ambdues de 

com a mínim 0,70m, col·locar-les a una altura màx. de 0,70-

0,75m d'altura i entre elles a una distància de 0,70m.

Recomanem posar un mirall que el cantell inferior estigui a una 

altura màx. de 0,90m.

Caldrà col·locar al costat de la porta d'accés el símbol 

internacional d'accessibilitat per identificar la cabina.



3 EDIFICI: MERCAT CAMP REDÓ

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Passadissos de planta tercera

Portes d'entrada a despatxos

Planta tercera:
Accés
Per entrar dins la planta tercera, hi ha dues portes, una metàl·lica 
de sortida en cas d'emergència i una altra de vidre, de doble fulla 
cada una d'elles. L'amplada de pas lliure de cada fulla a ambdues 
portes és de 0,90m. Les portes s'obrin cap a fora. Entre cada 
porta no existeix un espai lliure per fer un cercle de 1,50m de 
diàmetre, fora de l'escombrada de les portes. No hi ha cap 
directori a l'entrada.

Recomanem posar un directori, cromàticament contrastat i en 

braille, a l'entrada de la planta per identificar clarament quins 

serveis s'oferiran en aquesta planta.

Proposem moure la porta metàl·lica d'emergència cap a fora 

alineada amb la porta dels ascensors per permetre dibuixar un 

cercle de 1,50m de diàmetre entre ambdues portes. 

Comunicació horitzontal:
En el recorregut per la planta tercera no s'observa l'existència de 
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació 
horitzontal.
Totes les portes de la planta, tant les portes de doble fulla com les 
portes d'una sola fulla tenen totes una amplada de pas suficient i 
el mecanisme d'accionament de totes les portes és de palanca.
Els extintors es troben a una altura superior de 1,40m del terra.

No proposem fer res en aquesta planta.

Recomanem baixar els extintors a una altura màx. de 1,40m.



3 EDIFICI: MERCAT CAMP REDÓ

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Detall pany per identificar el bany Dones.

Cabina de dimensions adaptades

Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics en un dels extrems de la 
planta. El nucli està format per un grup de lavabos per a 
homes, un altre per a dones i una cabina de dimensions 
adaptades.
Cadascun dels grups de lavabos (homes i dones) està format 
per una zona comú de rentamans i dues cabines amb inodor
de dimensions no adaptades. A l'entrada, damunt el 
mecanisme d'accionament de palanca de la porta principal de 
cada un dels grups de lavabos hi ha un adhesiu amb la lletra 
"D", en el bany de dones i un "H" en el bany d'homes en relleu i 
braille i color contrastat.
La cabina de dimensions adaptades no està senyalitzada amb 
el símbol internacional d'accessibilitat. La porta d'accés permet 
una amplada de pas lliure de 0,89m i s'obri cap a l'exterior. A 
l'interior es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50m. L'inodor 
té barres auxiliars a cada costat. La barra fixa és molt curta i 
està situada a una altura de 0,80m del terra i la barra abatible 
situada a la zona de transferència està situada també a una 
altura de 0,80m. L'espai d'apropament lateral és de 0,84m 
d'amplada. El rentamans té peu inferior i no hi ha mirall. L'altura
del vàter és de 0,45m. La cabina té un timbre a una altura de 
0,45m del terra i allunyada de l'inodor.

Proposem canviar les barres auxiliars de la cabina de 

dimensions adaptades per altres d'una allargaria ambdues de 

com a mínim 0,70m, col·locar-les a una altura màx. de 0,70-

0,75m d'altura i entre elles a una distància de 0,70m.

Proposem canviar el timbre de lloc a una altura no superior a 

0,90m del terra, dins els 0,80m dins l'espai de transferència 

devora el vàter.

Caldrà col·locar al costat de la porta d'accés el símbol 

internacional d'accessibilitat per identificar la cabina.

Recomanem posar un mirall que el cantell inferior estigui a una 

altura màx. de 0,90m.
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Escales d'accés al mercat des de planta baixa

Escala principal

Escala interior

Escala interior

Comunicació vertical:
La comunicació vertical interior de l'edifici es realitza a través 
d'una escala principal, dos ascensors i una escala interior. Per 
accedir al mercat hi ha un accés per escales que es troben al 
vestíbul de planta baixa.

Escala per accedir al mercat:
Existeix una escala que comunica vestíbul amb el mercat 
interiorment.
L'escala està formada per 6 graons. Els graons no presenten cap 
tipus de discontinuïtat entre l'estesa i l'alçada, i té passamà a 
ambdós costats. L'escala no està senyalitzada ni cromàticament 
ni amb textura diferenciada a cap dels seus graons ni en el 
principi i final de l'escala.

Proposem la incorporació de franges de senyalització visual 

cromàticament contrastades en les esteses de tots els graons i en 

el principi i final de l'escala, per tal d'evitar possibles accidents.

Escala principal:
L'escala principal és de projecció curva i comunica verticalmente 
des de la planta baixa fins la planta tercera. L'amplada dels 
graons és de 0,33m a la seva part central. 
Té passamà a ambdós costats continu a tot el seu recorregut. 
Els graons no presenten cap tipus de discontinuïtat entre l'estesa i 
l'alçada.
L'escala no està senyalitzada ni cromàticament ni amb textura 
diferenciada  a cap dels seus graons ni en el principi i final de 
l'escala a cada planta.

Proposem la incorporació de franges de senyalització visual 

cromàticament contrastades en les esteses de tots els graons i en 

el principi i final de l'escala, a cada planta, per tal d'evitar 

possibles accidents.

Escala interior:
L'escala interior és de projecció recta que comunica verticalmente 
només la planta primera fins la planta tercera. Té passamà a 
ambdós costats, menys en els replans, a la zona exterior, degut a 
que hi ha una sèrie de ventanals que ho fan difícil.
L'escala no està senyalitzada ni cromàticament ni amb textura 
diferenciada  a cap dels seus graons ni en el principi i final de 
l'escala a cada planta.
És una escala que estava planificada per ser la d'evacuació, però 
per motius interns ha deixat de ser-ho i encara queda informació 
incongruent per ser utilitzada, ja que està tallada a planta primera.

Recomanem llevar els cartells de "Sortida d'Emergència".
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Planta baixa zona ascensors

Interior ascensor ascensor mercat

Botoneres interiors ascensor mercat

Ascensor:
Hi ha dos ascensors que comuniquen totes les plantes. Les 
cabines presenten unes dimensions adaptades de 1,10x1,40m. 
En totes les plantes, davant la porta es pot inscriure un cercle de 
diàmetre de 1,50m. 
Cap dels dos ascensors està en aquest moment en funcionament, 
per tant no s'han pogut comprovar les seves característiques 
internes. El mateix tipus d'ascensor s'ha col·locat dins el mercat i 
s'ha pogut comprovar que aquest té una porta d'accés tant de 
cabina com de recinte automàtica i que permet una amplada de 
pas de 0,80m. També aquest té botoneres de replà i de dins la 
cabina a una alçada correcta i amb informació en braille i relleu. 
Existeix un passamà de disseny anatómic en un dels laterals. 
L'únic que li falta en aquesta cabina és el sintetitzador de veu que 
indiqui cada una de les plantes.

Si les cabines de l'edifici són iguals que la cabina de dins el 

mercat, únicament recomanem la incorporació d'un sintetizador 

de veu dins ambdues cabines.





















VALORACIÓ EDIFICI: MERCAT CAMP REDÓ

Aquests preus fan referència a la base de dades de preus estimatius d'elements d'intervenció per 
a l'elaboració de valoracions estimatives per a la supressió de barreres arquitectòniques en els 
equipaments públics municipals.

Capítol 05 Esglaons

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.05.08 Ml. suministre i col·locació de franges rugoses a graó 100,80 39,50 3.981,60

Total capítol 05 3.981,60 €

Capítol 06 Senyalització tàctil

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.06.02 MI. de senyalització tàctil a l'interior, inclosa la 
preparació. 19,20 55,98 1.074,90

E.06.03 MI. d'abuixardat d'esteses d'escala. 28,80 25,57 736,50

Total capítol 06 1.811,40 €

Capítol 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.06 Unitat d'adaptació d'una dutxa existent, inclosa la 
modificació instal·lacions. 1,00 1.119,69 1.119,69

E.07.12 Unitat canvi de rentamans.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 2,00 447,87 895,75

E.07.20 Unitat de col.locació de barres per a lavabo adaptat. 4,00 373,23 1.492,91
E.07.30 Unitat de bany adaptat, amb dutxa de superficies variables.

Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1,00 9.924,35 9.924,35
E.07.31 Unitat de supressió d'aparells existents.

Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 4,00 311,02 1.244,10
E.07.33 Unitat de substitució d'aparell sanitari existent 2,00 691,80 1.383,60
E.07.34 Unitat d'instal·lació d'aparell sanitari 2,00 747,33 1.494,66

Total capítol 07 17.555,06 €



Capítol 08 Portes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.08.07 Unitat de porta interior de 80 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 2,00 540,49 1.080,98

E.08.15 Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 5,00 335,91 1.679,53

E.08.16 Unitat de porta corredissa interior de 80 cm d'amplada. 
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 2,00 787,93 1.575,85

E.08.18 Ampliació/Reubicació de portes existents.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 5,00 1.036,75 5.183,73

Total capítol 08 9.520,09 €

Capítol 09 Pavimentació

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.09.02 M2. d'estora de 100% poliamida amb base de pvc imper-
meabilitzable, inclosa la col·locació. 1,50 134,36 201,54

Total capítol 09 201,54 €

Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.01 MI. d'envà de paredó de 3 ml. d'altura, revestit i enguixat.
Incloses les obres prèvies. 21,80 179,15 3.905,46

E.12.11 MI. d'enderrocs d'envans, de 3 ml. d'altura.
Inclosos els acabats posteriors. 11,20 223,94 2.508,10

E.12.24 M2. obres de redistribució, inclosos els acabats i les 
obres prèvies. 1,80 1.119,69 2.015,43

Total capítol 12 8.428,99 €

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.03 Un. Col·locació de símbol internacional en la porta
dels serveis higiènics 7,00 48,88 342,16

Total capítol 14 342,16 €

Capítol 16 Instal·lacions auditives

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.16.04 Unitat de desplaçament del timbre 1,00 186,90 186,90

Total capítol 16 186,90 €


